
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова

Освітня програма 30861 Розумний транспорт і логістика для міст

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 275 Транспортні технології

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

05.06.2020 р. Справа № 0036/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 27 "Транспорт" у
складі:

Вадим Самородов – головуючий,

Hanna Savenko,

Oleksandr Ochkasov,

Oleksandr Sidenko,

Yuriy Royko,

Богом`я Володимир Іванович,

Гончаренко Андрій Вікторович,

Грицук Ігор Валерійович,

Каменєв Олександр Юрійович,

Козіков Анатолій Вікторович,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Харківський національний університет міського господарства імені
О.М. Бекетова

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 30861

Назва ОП Розумний транспорт і логістика для міст

Галузь знань 27 Транспорт

Cпеціальність 275 Транспортні технології

Cпеціалізація (за наявності) 275.03 на автомобільному транспорті

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 10, Проти – 0

1. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні
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 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

1.1 Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти

Цілі ОП цілком відповідають місії та стратегії університету, що підтверджується відповідними документами,
опублікованими на сайті ЗВО, відгуками стейкголдерів та результатами бесід у фокус-групах. ГЕР погоджується зі
звітуванням ЕГ щодо даного підкритерію.

1.2 Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та
потреб заінтересованих сторін

Цілі ОП та ПРН у цілому враховують позиції та потреби стейкголдерів, зокрема здобувачів освіти, роботодавців і
академічної спільноти, що підтверджується внутрішніми документами, результатами опитування фокус-груп та
рецензіями роботодавців. Водночас ГЕР звертає увагу, що акредитована ОП є освітньо-науковою (ОНП), а не освітньо-
професійною (ОПП), проте серед основних роботодавців, заявлених у матеріалах акредитаційної справи та на веб-
ресурсах ЗВО, фігурують підприємства, установи і організації, які спеціалізуються на експлуатації засобів транспорту,
і відсутні роботодавці, які спеціалізуються на науково-дослідних, проєктно-вишукувальних, дослідно-
конструкторських роботах у галузі транспортних систем і логістики, що є вагомим фактором для ОНП. Зокрема, щодо
ОНП наявні резенції лише від роботодавців експлуатаційного спрямування і відсутні рецензії роботодавців науково-
дослідного (дослідно-конструктурського, проєктно-вишукувального) спрямування. Відповідно до цього ГЕР звертає
увагу на доцільність розширення зв'язків із роботодавцями при подальшому вдосконаленні ОП.

1.3 Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм

Цілі ОП та ПРН визначаються з урахуванням розвитку спеціальності, галузевого і регіонального контексту (зокрема -
підприємств транспортної галузі м. Харкова, органів місцевого самоврядування, які здійснюють регуляторну політику
в сфері міського транспорту тощо), а також враховують досвід провадження аналогічних ОП у вітчизняних і
закордонних ЗВО. Водночас ГЕР звертає увагу, що серед вітчизняних ЗВО враховано досвід провадження аналогічних
ОП тільки в двох закладах (НТУ та НУ "Львівська політехніка), у той час як аналогічні ОП у сфері транспортних
технологій провадяться в ряді інших провідних транспортних ЗВО України (ХНАДУ, ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна,
ХДМА, УкрДУЗТ тощо), що рекомендовано врахувати при подальшому вдосконаленні акредитованої ОП.

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

Затверджений стандарт другого (магістерського) рівня за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)"
наразі відсутній. При цьому групою розробників ОП враховано положення проєкту відповідного стандарту (що є
позитивною практикою), а також забезпечено відповідність програми 8-му рівню НРК України.
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Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності)

Обсяг ОП відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для ОНП другого (магістерського)
рівня вищої освіти, зокрема в частині співвідношення обов'язкових і вибіркових ОК, що встановлено ЕГ та
верифіковано ГЕР.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

В цілому зміст ОП має чітку і логічну структуру, в якій ОК, будучи взаємопов'язаними, дають можливість досягти
більшості зазначених у ОП цілей та ПРН. Водночас ГЕР звертає увагу на ряду неточностей та суперечностей у змісті
основного документу ОП, а саме: використання застарілих або ненормативних термінів ("вищий навчальний заклад"
замість "заклад вищої освіти", "компетенції" замість "компетентності"); посилання на стандарт вищої освіти, якого не
існує в затвердженому вигляді, при формуванні фахових компетентностей спеціальності та ряду ПРН (мабуть на увазі
був проєкт стандарту, а не сам стандарт, але посилання на проєкт в офіційному документі, яким є ОП, є, на думку ГЕР,
не зовсім коректним); виходячи із попереднього - не зовсім коректне виділення компетентностей і ПРН, "визначених
закладом вищої освіти" (СКВ, РНСВ), оскільки за відсутністю затвердженого стандарту вищої освіти всі ПРН
визначаються або ЗВО, або обираються здобувачем; представлення структури взаємопов'язаних ОК, матриць
відповідності ОК, ПРН та компетентностей є недостатньо наочним для оперативного опрацювання та сприйняття.
Окремо ГЕР звертає увагу, що ПРН, зазначені як "визначені закладом вищої освіти" (РНСВ), забезпечуються тільки за
рахунок дисциплін (ОК) вільного вибору студентів. При цьому при передбачені в ОП блочній системі вибору РНСВ-32
забезпечується тільки при виорі студентом ОК першого блоку і не охоплюється у разі вибору ОК другого блоку . Такий
стан речей слід констатувати як недолік ОП у контексті підкритерію 2.2. Також ЕГ встановлено, що робочі програми
не всіх ОК містять інформацію про очікувані ПРН та таблиці календарних планів самостійної роботи, що
верифіковано та підтверджено ГЕР. Таким чином, ГЕР констатує необхідність виконання ряду дієвих заходів щодо
вдосконалення ОП у контексті даного підкритерію.

2.3 Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)", що встановлено ЕГ та
верифіковано ГЕР. Водночас ГЕР зазначає, що щодо ОП ЗВО встановлено спеціалізацію 275.03 "Транспортні
технології (на автомобільному транспорті)", проте ОП охоплює науково-прикладні засади функціонування та
взаємодії всіх видів міського транспорту (не тільки автомобільного, але й, як мінімум, електротранспорту), що
констатує її більш широку спеціалізацію (набір спеціалізацій), ніж заявлено. ГЕР зазначає, що такий формальний
акцент не слід сприймати як недолік ОП, але при подальшому її удоскоаленні доцільним є врахвування
"міжспеціалізаційний" характер ОП при її описі.

2.4 Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в
обсязі, передбаченому законодавством

З точки зору вимог ст. 62 Закону України "Про вищу освіту" формальні принципи забезпечення ОП індивідуальної
освітньої траєкторії в частині наявності та належного обсягу дисциплін вільного вибору студентів дотримуються. ЕГ
встановлено та доведено факти дотримання демократичності вибору здобувачами відповідних дисциплін. Проте як
ЕГ, так і ГЕР звертають увагу, що блочний принцип вибору навчальних дисциплін, що складається тільки з двох
блоків, є дещо недостатнім для реалізації повноційної індивідуальної освітньої траєкторії, на що ЗВО слід звернути
уваги при подальшому вдосконаленні ОП.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

З аналізу звіту ЕГ, відомостей про СО, матеріалів сайту ЗВО та випускової кафедри ГЕР констатує, що щодо здобувачв
освіти за ОП реалізується належна практична підготовка у контексті логістики міст та пов'язаних із нею технічних
засобів на базі транспортних підприємств, установ і організацій м. Харкова. Проте в матеріалах справи недостатньо
повно і переконливо наведена інформація щодо практичної підготовки здобувачів у контексті експлуатації розумного
транспорту, зокрема не деталізовано - які підприємства-партнери здатні належним чином забезпечити здобувачам
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набуття відповідних практичних компетентностей у сфері інтелектуальних технологій організації руху та інших
аспектів розумного транспорту. Даний аспект має бути врахованим при подальшому вдосконаленні ОП.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Належне наповнення робочих програм ОК, організації виховної роботи, практичної підготовки та інших форм
організації овітнього процесу в достатній мірі сприяють набуття здобувачами вищої освіти за ОП соціальних навичок,
що відповідають цілям ОП. ГЕР погоджується із результатами звітування ЕГ по даному підкритерію.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Затверджений професійний стандарт, який би корелював із результатами навчання за ОП, наразі відсутній.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

ЕГ групою встановлено, що обсяг ОП та її ОК здебільшого відповідаються фактичному навантаженню здобувачів
освіти та забезпечують досягнення цілей та ПРН за ОП. При цьому ГЕР звертає увагу на недостатність обсягу
обов'язкових ОК, спрямованих на засвоєння ПРН, що безпосередньо пов'язані саме з розумним транспортом
(зокрема, ГЕР вважає матеріали дисципліни "Розумний транспорт", що відноситься до дисциплін вільного вибору,
критичними для засвоєння основних ПРН ОП та її предметної області). Отже, доціьним є перерозподіл обсягу
відповідних дисциплін та реорганізація блоків вільного вибору (з моливим перенесенням частини дисциплін вільного
вибору до переліку обов'язкових ОК).

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна форма здобуття вищої освіти за ОП наразі не практикується. Водночас ГЕР зазначає, що в м. Харкові в
достатній кількості представлені транспортні підприємства, які зацікавлені і здатні в колоборації із різними ЗВО
провадити дуальну форму здобуття вищої освіти. Тому ГЕР звертає увагу на доцільність опрацювання даного питання
при подальшому вдосконаленні ОП.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Правила прийому на навчання в ЗВО у цілому та за ОП зокрема є чіткими, зрзумілими, не містять дискримінаційних
положень та належним чином доводяться до абітурієнтів. ЕГ довела ці дані, які верифіковані ГЕР.

3.2 Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми

Програма вступних випробувань, правила прийому та інші документи враховують особливості ОП, зокрема у
контексті підтвердження відповідних базових компетентностей, необхідних для успішного засвоєння ПРН за ОП. ГЕР
погоджується із звітуванням ЕГ по даному підкритерію.

3.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

У ЗВО сформована належна нормативна база та порядок визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО,
зокрема під час академічної мобільності. Заклад приймає участь у ряді міжнародних освітніх проєктів, у яких задіяна
акредитована ОП, зміст яких інтегрованих у ОП та дозволяє безпосередньо враховувати відповідні результати
навчання. ГЕР підтверджує верифікацію відповідних матеріалів звітування ЕГ.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми
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Порядок і регламентація визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, знаходяться в ЗВО на
стадії активного розроблення і обговорення. ГЕР рекомендує прискорити цей процес при подалошому вдосконаленні
ОП.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи

Аналіз робочих програм ОП, звітування ЕГ щодо використання дистанційних технологій навчання, інших матеріалів
справи дає підстави стверджувати, що форми та методи навчання і викладання в достатній мірі сприяються
досягнення заявлених у ОП цілей та ПРН. Варіативність вибору методів навчання та зворотній зв'язок із здобувачами
вищої освіти констатує відповідний рівень студентоцентрованого підходу та академічної свободи при реалізації ОП.
Однак при цьому ЕГ констатовано, що під час зустрічі з НПП не вдалося з'ясувати в чому полягають такі форми
навчання як парна та фронтальна, що ГЕР трактує яке певний недолік у контексті обізнаності НПП щодо
провадження освітньої діяльності за ОП. Окремо ГЕР звертає увагу, що використання дистанційних технологій
навчання та відповідних їм інформаційних платформ є необхідною умовою функціонування ОП у сучасних умовах
(особлво під час карантину). Наявність таких технологій і платформ, безумовно, є позитивною стороною ОП, проте не
є ознакою інноваційності.

4.2 Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих
освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)

Необхіні матеріали, які презентують зміст ОП та її ОК, своєчасно і належно доводяться до всіх стейкголдерів
освітнього процесу через засоби інтернет-комунікації університету. Зокрема, кожен окремий навчальний курс містить
необхідний і достатній комплект інформаційно-методичного забезпечення, які в режимі реального часу цілодобово
доступні здобувачам освіти та іншим заінтересованим особам, що мають відповідний доступ. ГЕР погоджується із
результатами звітування ЕГ щодо відповідності ОП даному підкритерію, проте не знаходить переконливих підстав
щодо інноваційності ОП у даному контексті.

4.3 Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми

Поєднання навчання і досліджень при провадженні ОНП забезпечується на високому науково-педагогічному рівні,
зокрема під час реалізації як вітчизняних, так і міжнародних наукових проєктів. ГЕР погоджується із звітуванням ЕГ
щодо відповідності ОП даному підкритерію, проте не знаходить достатніх підстав вважати, що форми, методи і
принципи поєднання навчання і досліджень є інноваційними в сучасних умовах розвитку вищої освіти в Україні.

4.4 Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі - викладачі) оновлюють зміст освіти на
основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Зміст ОП регулярно переглядається і оновлюється як з боку НПП, так і за участі інших учасників освітнього процесу,
із використанням передового світового науково-практичного досвіду. ГЕР підтверджує результати відповідного
звітування ЕГ щодо відповідності ОП даному підкритерію, проте не знаходить достатніх підстав вважати її
інноваційною в предметному сенсі.

4.5 Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу
вищої освіти

Міжнародний контекст ОП забезпечується тісною колаборацією із іноземними ЗВО, науковими установами та
суб'єктами господарювання, що встановлено ЕГ та верифіковано ГЕР, яка погоджується із відповідним звітуванням
щодо відповідності даному підкритерію. Проте ГЕР зазначає, що академічна мобільність та міжнародна співпраця
сама по собі не є однозначною ознакою інноваційності ОП.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

У цілому форми контрольних заходів і критерії оцінювання здобувачів ОП є в достатній мірі чіткими, зрозумілими і
валідними. Проте ЕГ констатовано недостатню чіткість диференціації критеріїв оцінювання щодо окремих видів
звітних робіт студентів у окремих ОК, з чим ГЕР погоджується і звертає увагу на необхідність корегування
відповідного навчально-методичного забезпечення при подальшому вдосконаленні ОП.

5.2 Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності)

Стандарт вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)"
наразі відсутні. При цьому при проєктуванні і коригуванні ОП закладом враховано вимоги проєкту стандарту вищої
освіти, що ГЕР констатує як позитивну практику розвитку ОП.

5.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Процедури проведення контрольних заходів і врегулювання конфліктну інтересів є чіткими, зрозумілими, мають
належне нормативне і методичне забезпечення, яке знаходиться у відкритому доступі та доведено до учасників
освітнього процесу. ГЕР погоджується із звітуванням ЕГ по даному підкритерію.

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час
реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності

Заклад дотримується тринципу нульової толерантності до проявів академічної недоброчесності, сприяє розвитку
культури доброчесності в рамках провадження освітньої і наукової діяльності та має відповідну нормативну базу і
програмне забезпечення (зокрема, щодо перевірки студентської навчальної звітності на плагіат). ГЕР погоджується із
звітуванням ЕГ по даному підкритерію.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

6.1 Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання

ЕГ встановлено належну академічну та/або професійну кваліфікацію викладачів ОП. Проте ГЕР звертає увагу про
недостатність аргументації у звіті ЕГ щодо відповідності викладачів дисциплінам, які вони викладають (зокрема, не
зазначені критерії, якими оперувала ЕГ при відповідній оцінці). Також ГЕР звертає увагу на надмірній акцентуації
уваги на відповідності НПП за ОП Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, що дещо виходить за межі
акредитаційної експертизи.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

Конкурсний добір викладачів, які провадять освітню діяльність за ОП, відбувається на належному рівні,
підтверджується відповідними документами колегіальних органів та в достатньому рівні нормативно
регламентований. Зазначені факти довіедені ЕГ та верифіковані ГЕР.
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6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці активно задучаються до реалізації освітнього процесу за ОП, головним чином - у формі участі
представників роботодавців у ДЕК, проведені практик, навчальних зустрічей із здобувачами, що встановлено ЕГ і
верифіковано ГЕР.

6.4 Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців

До проведення аудиторних занять залучаються професіонали-практики (представники науково-досліджних установ,
транспортних підприємств і організацій м. Харкова), як правило, на умовах сумісництва. ГЕР підтверджує результати
звітування ЕГ по даному підкритерію.

6.5 Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями

ГЕР звертає увагу, що в звіті ЕГ аналіз щодо даного підкритерію не відповідає його змісту, а натомість зводиться до
доведення залучення професіоналів-практиків до проведення аудиторних занять, що має відношення до підкритерію
6.4. ГЕР вважає таку невідповідність технічною помилкою. Результати опрацювання інших матеріалів справи
(відомостей про СО, матеріалів офіційного сайту тощо) дають підстави вважати, що ЗВО належним чином сприяє
професійному розвитку викладачів (стажування, підвищення кваліфікації тощо), тому ГЕР констатує відповідність
ОП даному підкритерію.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Розвиток викладацьокої майстерності в ЗВО організовано на належному рівні (за досягнення в навчальній, науковій,
виховній та іншій роботі) через систему як матеріального, так і морального стимулювання. ГЕР погоджується із
звітуванням ЗВО по даному підкритерію.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

7.1 Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми гарантують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання

Матеріально-технічне забезпечення, фінансові та інші ресурси, які використані в ОП, відповідають вимогам
норммативних документів та забезпечують належне досягнення здобувачами відповідних ПРН. ГЕР погоджується із
звітуванням ЕГ по даному підкритерію.

7.2 Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або
наукової діяльності в межах освітньої програми

Всім учасникам освітнього процесу належним чином забезпечується безоплатний доступ до інфраструктури та
інформаційних ресурсів ЗВО, що доведено ЕГ та верифіковано ГЕР.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

Освітнє середовище, соціально-побутові умови та інші пов'язані з ними фактори убезпечують життя і здоров'я
здобувачів освіти, що доведено ЕГ та верифіковано ГЕР. ОП відповідає даному підкритерію.

7.4 Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою

Освітня, організаційна, інформаційна та інша підтримка здобувачів освіти за ОП організована на належному рівні із
активним використанням інформаційно-комунікаційних ресурсів ЗВО. ГЕР констатує відповідність ОП даному
підкритерію.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

ЕГ групою встановлені певні недоліки щодо достатності умов доступу до освітнього процесу осіб з особливими
освітніми проблемами. Водночас ЗВО довів наміри та спроможність їх усунення найближчим часом (зокрема,
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надавши відповідні документи). ГЕР звертає увагу на безумовності їх виконання в заплановані строки.

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

Процедури вирішення конфліктних ситуації в ЗВО мають належне нормативне, організаційне та методичне
забезпечення, дієвість якого доведена ЕГ та верифікована ГЕР. ОП відповідає даному підкритерію.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

8.1 Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми

Процедури перідичного або епізодичного перегляду та вдосконалення ОП належним чином дотримуються, зокрема
на підставі актуальних наукових, виробничих здобутків та результатів стажування викладачів. ГЕР підтверджує
відповідність ОП даному підкритерію.

8.2 Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми

Залучення здобувачів освіти до перегляду ОП та інших процедур забезпечення якості освіти належним чином
регламентовано, забезпечено та верифіковано. ГЕР підтвердджує відповідність ОП даному підкритерію.

8.3 Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери

Роботодавці залучені до процесу перегляду ОП та інших заходів із забезпечення якості вищої освіти, що
підтверджується відповідними документами колегіальних органів, рецензіями та іншими фактичними даними.
Водночас ГЕР звертає увагу (повертаючись до зауважень по Критерію 1) на необхідність більш широкого залучення
роботодавців від підприємств, установ і організацій, які спеціалізуються на науково-дослідній, дослідно-
конструкторській та проєктно-вишукувальній діяльності в сфері транспортних технологій.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

Перший випуск здобувачів ОП тільки очікується, однак при цьому з боку ЗВО вижито належних заходів щодо
прогнозування подальшого їх кар'єрного шляху, що є позитивною практикою розвитку ОП.

8.5 Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми

У цілому внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в ЗВО забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки з належними заходами щодо їх усунення. Водночас ЕГ констатовано ряд технічних помилок та формальних
неточностей у документах, пов'язаних із внутрішнім забезпеченням якості освіти. ГЕР звертає увагу ЗВО на
необхідність якнайшвидшого усунення відповідних недоліків і погоджується із звітуванням ЕГ щодо відповідності ОП
даному підкритерію.

8.6 Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми

Зазначена ОП проходить акредитацію вперше, тому безпосередньо пов'язані з нею зауваження і пропозиції за
результатами зовнішнього забезпеччення якості вищої освіти відсутні. Водночас ЕГ встановлено, що рекомендації,
висловлені щодо опосередковано пов'язаних із даною ОП при попередніх акредитаціях, враховані і поступово
втілюються при вдосконаленні даної ОП. Програма відповідає даному підкритерію.

8.7 В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, що сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою

В академічній спільноті університету сформована та підтримується належна культура якості, яка доведена ЕГ та
верифікована ГЕР. ОП відповідає даному підкритерію.
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Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

9.1 Визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та яких послідовно дотримуються під час реалізації
освітньої програми

ЕГ встановлено, що визначені правила і процедури, які регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього
процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

ЗВО містить окремий розділ "Громадське обговорення" на своєму офіційному сайті, на якому своєчасно
оприлюднюються проєкти нормативних докуметів (у т.ч. ОП) до їх затвердження - не пізніше, ніж за місяць.
Водночас ЕГ констатовано, що на поточний час (коли не відбувається процедурафактичного перегляду ОНП) веб-
сторінка не містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проєкту ОНП (зі
змінами) з метою отримання зауважень та пропозицій стейкхолдерів. ГЕР звертає увагу на доцільність забезпечення
можливості постійного подання зауважень і пропозицій до ОП з боку стейголдерів при подальшому провадження
освітньої діяльності за ОП.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства

ЕГ підтверджено, що ЗВО своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну інформацію про
освітню програму, в обсязі достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін, що верифіковано ГЕР.
Разом з тим ЕГ звернула увагу на періодичні збої в роботі офіційного сайту, про ГЕР наголошує ЗВО на необхідності
забезпечення його подальшої безперебійної роботи.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

10.1 Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності в закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

10.3 Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової
програми можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень відповідно до
тематики аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ
до використання лабораторій, обладнання тощо)

не застосовується

10.4 Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у
спільних дослідницьких проєктах тощо
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не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. Збільшити обсяг залучення роботодавців науково-дослідного, дослідно-конструкторського і проєктно-
вишукувального спрямування в якості стейкголдерів, позиції та інтереси яких враховуватимуться при подальшому
розвиткові ОП (у контексті отримання відгуків і рецензій, участі в роробленні і коригуванні ОП тощо). 2. При
подальшому перегляді ОП врахувати досвід провадження аналогічних ОП у інших ЗВО, де провадиться освітня
діяльність за спеціальністю 275, крім НТУ та НУ "Львівська політехніка" (взяти до уваги також аналогічні ОП ХНАДУ,
НТУ "ХПІ", ДНУЗТ, УкрДУЗТ тощо).

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Розширити перелік окремих дисциплін для вільного вибору здобувачів вищої освіти. 2. Забезпечити наявність у
робочих програмах усіх навчальних дисциплін інформації про очікувані програмні результати навчання, а також
таблиць календарних планів самостійної роботи. 3. Привести термінологію в документах ОП до нормативної, зокрема
- виправити застарілі, суперечливі та неоднозначні терміни ("вищий навчальний заклад", "дисципліни, визначені
закладом вищої освіти" тощо). 4. Посилання на стандарт вищої освіти в офіційних документах ОП (у контексті
визначення компетентностей та ПРН) здійснювати тільки після його затвердження. До його затвердження -
скоригувати відповідні фрагменти ОП, які оперують стандартом, якого де-юре не існує. 5. Представити структурно-
логічну схему ОК більш наочно, як варіант - у вигляді блок-схеми. 6. Впорядкувати відповідність ОК і ПРН, зокрема -
щодо ОК вільного вибору студентів. 7. Збільшити обсяг навчального матеріалу, що безпосередньо стосується набуття
компетентностей та засвоєння ПРН у підгалузі розумного транспорту. Розглянути моливість перерозподілу
обов'язкових і вибіркових ОК з метою виконання даної рекомендації.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Активізувати узгодження та затвердження відповідного положення щодо визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті, а також інформувати про його дієвість здобувачів вищої освіти. 2. Переглянути
перелік рекомендованої літератури для фахових вступних випробувань 2020 р. та розмістити програми фахового
вступного випробування та додаткового вступного випробування на сайті університету.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Підвищити рівроцеень взаємної комунікації НПП та інших стейкголдерів освітнього процесу щодо змісту й напрямів
удосконалення форм і методів навчання (викладання) за ОП.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Удосконалити документ щодо опису процедури повторного проходження контрольних заходів, встановивши більш
чітки організаційні дії та критерії контролю. 2. Внести уточнення в робочі програми ОК щодо критеріїв оцінки в
межах окремих змістових модулів.

Критерій 6. Людські ресурси
Активізувати залучення професіоналів-практиків до проведення аудиторних занять та перегляду ОП, діяльність яких
безпосередньо пов'язана із розумним транспортом.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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Активізувати створення умов, достатніх для реалізації права на освіту осіб з особливими потребами.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Додати в “Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності” опис «формальної» процедури
реагування на неетичну поведінку, зокрема, сексуальні домагання, дискримінацію. 2. Більш ретельно здійснювати
рецензування навчально-методичного забезпечення за ОНП. 3. Інформацію щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів надавати у формі
силлабуса.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Забезпечити можливість постійного подання зауважень і пропозицій до ОП з боку стейголдерів при подальшому
провадження освітньої діяльності за ОП (шляхом постійного фунукціонування відповідної сторінки на сайті
університету та/або випускової кафедри). 2. Забезпечити стабільну і безперебійну роботу офіційного сайту ЗВО та
його підрозділів.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

САМОРОДОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ
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